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Kampioenschappen
De volgende KNHS Voltige kampioenschappen worden uitgeschreven tijdens de Hippiade in augustus 2019:

Teams klasse Z

Teams klasse M

Teams klasse L

Teams klasse B

Solo’s klasse Z (dames en heren)

Solo’s klasse M (dames en heren)

Solo’s klasse L (dames en heren)

Pas-de-Deux klasse Z

Pas-de-Deux klasse M

Pas-de-Deux klasse L

In alle rubrieken tonen de deelnemers twee onderdelen, de plicht en de kür.
Alle onderdelen worden, indien het programma dit toelaat, apart van elkaar getoond.
Teams in de klasse B tonen de plicht en de kür achter elkaar.
Er dient gevoltigeerd te worden volgens de regels van de betreffende klasse zoals omschreven staat
in het Wedstrijdreglement voltige.

Rubriek 1 – Teams Klasse Z
-

Kampioen is het team dat het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. In geval van
ex-aequo is het puntentotaal toegekend voor de plicht doorslaggevend.

Rubriek 2 – Teams klasse M
-

Kampioen is het team dat het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. In geval van
ex-aequo is het puntentotaal toegekend voor de plicht doorslaggevend.

Rubriek 3 – Teams klasse L
-

Kampioen is het team dat het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. In geval van
ex-aequo is het puntentotaal toegekend voor de plicht doorslaggevend.

Rubriek 4 – Teams klasse B
-

Kampioen is het team dat het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. In geval van
ex-aequo is het puntentotaal toegekend voor het paard doorslaggevend.

Rubriek 5 – Solo’s klasse Z
-

Kampioen is de solovoltigeur die het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. In het
geval van ex-aequo is het puntentotaal toegekend voor de plicht doorslaggevend.

Rubriek 6 – Solo’s klasse M
-

Kampioen is de solovoltigeur die het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. In het
geval van ex-aequo is het puntentotaal toegekend voor de plicht doorslaggevend.

Rubriek 7 – Solo’s klasse L
-

Kampioen is de solovoltigeur die het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. In het
geval van ex-aequo is het puntentotaal toegekend voor de plicht doorslaggevend.

Rubriek 8 – Pas-de-Deux klasse Z
Kampioen is het Pas-de-Deux dat het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. In geval
van ex-aequo is het puntentotaal toegekend voor de plicht doorslaggevend.
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Rubriek 9 – Pas-de-Deux klasse M

-

Kampioen is het Pas-de-Deux dat het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. In geval
van ex-aequo is het puntentotaal toegekend voor de plicht doorslaggevend.

Rubriek 10 – Pas-de-Deux klasse L

-

Kampioen is het Pas-de-Deux dat het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. In geval
van ex-aequo is het puntentotaal toegekend voor de plicht doorslaggevend.
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Belangrijke informatie
Inschrijven
Voltigeurs dienen zich in te schrijven door middel van het inschrijfformulier Hippiade Voltige met
daarbij protocollen en/of uitslagenlijsten waaruit blijkt dat aan de norm van het
kampioenschapsreglement is voldaan. Het inschrijfformulier is te downloaden op www.hippiade.nl.
Het inschrijfformulier en de behaalde resultaten mailen naar voltige@knhs.nl. Alleen een volledig
ingevulde formulier samen met de behaalde resultaten worden in behandeling genomen.
Sluitingsdatum inschrijven:
Wijzigingen doorgeven tot:

06-08-2019
10-08-2019

De voltigeurs kunnen de muziek voor de kür inleveren op het secretariaat op CD.
Voor startlijst zie www.hippiade.nl

Inschrijftermijn en samenvoegen van rubrieken
De KNHS behoudt zich het recht voor, bij voldoende inschrijvingen de inschrijftermijn vervroegd te
sluiten en bij onvoldoende inschrijvingen, de betreffende rubriek met een andere rubriek samen te
voegen (conform Algemeen Wedstrijdreglement en Wedstrijdreglement Voltige ) of te doen vervallen,
waarvan tijdig aan de inschrijver melding zal worden gemaakt (conform Algemeen
Wedstrijdreglement).

Wijzigingen
Wijzigingen doorgeven en eventueel afmelden kan door schriftelijk contact op te nemen met het op de
voorpagina vermeldde secretariaat.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is als volgt vastgesteld:
Teams:
€ 22,50 per team
Pas De Deux: € 17,50 per PDD
Solo’s:
€ 12,50 per deelnemer
Deelnemers ontvangen na afloop een factuur via de email voor het inschrijfgeld.

Prijzen
Voor alle kampioenschapsrubrieken geldt dat de nummers 1 t/m 3 worden gehuldigd. Overige prijzen
worden uitgereikt aan de hoogst geplaatste combinaties per klasse in de individuele rubrieken in een
verhouding van één prijs per vier gestarte deelnemers. Voor de teamrubrieken geldt een verhouding
van één prijs per drie gestarte teams.
De volgende schalen worden gehanteerd:
Teams:
€ 60,-- /€ 50,-- / € 35,-- / € 25,-- volgprijzen €20,-Pas De Deux: € 55,--/€ 45,-- / € 30,-- / € 20,-- volgprijzen €15,-Solo’s:
€ 50-- /€ 40,-- / € 25,-- /€ 20,-- volgprijzen €10,-Naast de genoemde geldprijzen zal elke kampioen een extra ereprijs ontvangen.
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Kampioenschapsreglement Hippiade Voltige 2019
Het bestuur van de KNHS stelt jaarlijks de voorwaarden voor deelname aan de KNHSkampioenschappen vast. De voorwaarden zijn aanvullingen/ afwijkingen op de reglementaire
wedstrijdbepalingen.

Algemene bepalingen
De voorwaarden van dit reglement zijn aanvullingen/afwijkingen op de reglementaire
wedstrijdbepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement en het Wedstrijdreglement Voltige. In alle
gevallen waarin dit kampioenschapsreglement, het Algemeen Wedstrijdreglement en het
Wedstrijdreglement Voltige niet voorzien, dan wel in gevallen waarin geen eenduidigheid bestaat
omtrent de uitleg van een bepaling, beslist de KNHS.
Startgerechtigheid
Een deelnemer mag tijdens het KNHS-kampioenschappen alleen in de hoogste klasse waarin/het
hoogste niveau waarop de deelnemer in de periode tussen het voorgaande kampioenschap en dit
kampioenschap uitkomen. Het betreft de hoogste klasse per samenstelling (solo, pdd, team) Starten in
een hogere klasse/ op een hoger niveau voorafgaand aan het kampioenschap is niet toegestaan.
Wanneer gestart is in een hogere klasse/ op een hoger niveau (dit geldt voor reglementaire,
onreglementaire en hc-starts) is men niet meer startgerechtigd in de lagere klasse op de
kampioenschappen. Uitzondering voor een deelnemer op het verplicht starten in de hoogste klasse
zijn deelnemers die verplicht moeten degraderen. Zij moeten tijdens het KNHS-kampioenschappen
uitkomen in de klasse waarnaar zij gedegradeerd zijn.
In de klasse B teams dient een team te bestaan uit tenminste 3 voltigeurs. Op het kampioenschap
dient gestart te worden met dezelfde deelnemers van het B team zoals deze gedurende het jaar is
uitgekomen. Indien eenmaal hoger is gestart dan de klasse B (als Solo, Pas-de-Deux en/of Team)
door een voltigeur dan mag door de betreffende voltigeur niet meer aan de klasse B op het
kampioenschap worden deelgenomen.
Het is niet toegestaan om in dezelfde rubriek (team/Pas-de-Deux/Solo) zowel deel te nemen aan het
Nederlands Kampioenschap als aan de Hippiade Voltige. Per jaar dient als team/Pas-de-Deux een
keus gemaakt te worden aan welk kampioenschap wordt deelgenomen. Voorbeeld: Indien is
deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap in een teamrubriek dan mag de voltigeur in het
betreffende jaar niet deelnemen aan een teamrubriek van de Hippiade Voltige. Het is wel toegestaan
om in een Pas-de-Deux of solorubriek deel te nemen aan de Hippiade mits voldaan wordt aan het
geldende kampioenschapsreglement.
Voltigeurs die willen deelnemen aan het kampioenschap en die het maximale aantal winstpunten in
hun klasse hebben bereikt blijven startgerechtigd op het kampioenschap mits men voor het
kampioenschap niet promoveert.
Selectievoorwaarden
Alle resultaten behaald op door de KNHS goedgekeurde, nationale voltigewedstrijden die worden
gehouden in Nederland, in de periode van 1 september 2018 tot 1 augustus 2019 tellen mee.
Een solo voltigeurs moet minimaal deel genomen hebben aan drie wedstrijden om in aanmerking te
komen voor afvaardiging. Over de drie beste resultaten wordt de gemiddelde score berekent. Een
team/ Pas-de-Deux moet minimaal deel genomen hebben aan twee wedstrijden om in aanmerking te
komen voor afvaardiging. Over de twee beste resultaten wordt de gemiddelde score berekent.
Deelnemers met de gemiddelde hoogste score in hun klasse, behaald gedurende de selectieperiode,
komen in aanmerking voor afvaardiging.
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Het aantal per rubriek af te vaardigen deelnemers wordt jaarlijks door de KNHS vastgesteld. Het aantal
deelnemers dat per rubriek mag starten wordt met behulp van een verdeelsleutel door de KNHS
bepaald. Voor het vaststellen van het aantal combinaties wordt 1 mei 2019 als peildatum gehanteerd.
Inschrijven Op 1 augustus 2019 wordt de afvaardigingslijst definitief vastgesteld. Na bekend making
van de definitieve afvaardigingslijst moeten de betreffende deelnemers zich zelf inschrijven voor het
kampioenschap volgens de procedure die door de KNHS wordt kenbaar gemaakt op de website.
Onterecht starten
Wanneer blijkt dat een deelnemer onterecht heeft deelgenomen aan KNHS-kampioenschap, zal de
KNHS de deelnemer per overtreding (administratief verzuim) een administratieve heffing opleggen
zoals vermeld in de Wedstrijdtarievenlijst. Tevens wordt het resultaat van het betreffende KNHSkampioenschap door de KNHS geschrapt (dat betekent; inleveren “titel”) en eventueel behaalde
prijzen en/of onderscheidingen vervallen aan de wedstrijdorganisatie.
Prestatiepunten
Punten die behaald zijn tijdens dit kampioenschap tellen mee voor promotie en degradatie.

Algemeen
De voorwaarden van dit reglement zijn aanvullingen/afwijkingen op de reglementaire
wedstrijdbepalingen van het Wedstrijdreglement Voltige.
-

Er dient gevoltigeerd te worden volgens de regels van de betreffende klasse zoals omschreven staat
in het Wedstrijdreglement Voltige.
Per klasse zal er een plicht en een kür gevoltigeerd worden waarover een totaal score wordt
opgemaakt.
Per klasse is kampioen de voltigeur cq. het team dat het hoogste puntengemiddelde behaalt in de
totale score. In geval van ex-aequo is het puntentotaal toegekend voor de plicht doorslaggevend.
In de klasse B teams is in geval van ex-aequo het puntentotaal toegekend voor het paard
doorslaggevend.
Aanvullende bepalingen

-

Er zal een veterinaire controle van het voltige paard plaatsvinden voorafgaand aan de wedstrijd. Het
paard dient ‘fit to compete’ te zijn.
Baan verkennen is alleen toegestaan op het daarvoor aangewezen moment in het programma.
De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie
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Overige bepalingen Hippiade 2019
1. Erkenning reglementen
Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS en de daarop gepubliceerde wijzigingen.
Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van – en in te stemmen met
– dit vraagprogramma en de reglementen van de KNHS.
2. Controle startgerechtigdheid
Na ontvangst van de inschrijvingen, controleert de KNHS de startgerechtigdheid van de voltigeurs op
de bepalingen van het Kampioenschapsreglement en de bepalingen van dit vraagprogramma..
3. Aansprakelijkheidsuitsluiting
De organiserende vereniging, de officials alsmede andere dienstdoende personen aanvaarden geen
aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere eigendommen van
de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schade voortvloeiend uit ongevallen van welke aard of
oorzaak dan ook.
4. Controle ongeoorloofde middelen
Er kan controle op ongeoorloofde middelen plaatsvinden tijdens dit kampioenschap.
5. Startdocumenten
Er zal controle op de aanwezigheid en juistheid van wedstrijddocumenten (o.a. paardenpaspoort)
plaatsvinden tijdens dit kampioenschap. Wanneer e.e.a. conform artikel 47 van het Algemeen
Wedstrijdreglement niet in orde wordt bevonden kan uitsluiting volgen.
6. Protesten/Klachten
Protesten/klachten tegen een besluit van een official kunnen worden ingediend bij de jury van beroep,
met inachtneming van de in artikel 48 van het Algemeen Wedstrijdreglement opgenomen bepalingen.
7. Tijdig gereed houden
Deelnemers dienen zich tenminste 5 minuten voordat zij dienen te starten aanwezig te zijn bij de ingang
van de wedstrijdring. Het niet op tijd aanwezig zijn en/of het niet, dan wel niet geheel, opvolgen van de
aanwijzingen van de ringmeester kan uitsluiting tot gevolg hebben.
8. Optoming/harnachement
Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat controle op de optoming en het harnachement van
het paard kan plaatsvinden. Evenals controle op het tenue van de deelnemer.
9. (dier-)geneeskundige hulp/hoefsmid
De organisatie draagt zorg voor de aanwezigheid van (dier-) geneeskundige hulp alsmede van een
hoefsmid. Bij gebruikmaking van de diensten van deze functionarissen zijn de daaraan verbonden
kosten voor rekening van de deelnemer. Deze kosten dienen ter plaatse direct contant te worden
voldaan.
10. Beeld- en/of geluidsopnamen
Met de inschrijving voor en deelname aan het evenement accepteert de deelnemer de aanwezigheid
van camera-apparatuur langs de wedstrijdring. De KNHS is bevoegd van het evenement beeld- en/of
geluidsopnamen te (doen) maken. De KNHS heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende
beelden/opnamen van de deelnemers en de deelnemende paarden, met in acht name van de bepaling
dat de beelden uitsluitend voor opleidingsdoeleinden zullen worden gebruikt. De deelnemers hebben
geen recht op enigerlei vergoeding o.i.d. in dit verband.

7

Hippiade Voltige 2019
Versie 28-5-2019

11. Stalling
Voor de Hippiade Voltige zijn een beperkt aantal stallen beschikbaar. Het aanvragen van een stal kan
middels het stalreserveringsformulier in Mijn KNHS. Stallen worden toegewezen op basis van de
reisafstand. Aanvragen worden 1 week voorafgaand aan de Hippiade bevestigd per e-mail.
N.B.
In alle gevallen waarin bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het Wedstrijdreglement niet
voorzien beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met de organisatie.

Raadpleeg voor meer informatie over de Hippiade de website van de KNHS:
www.hippiade.nl
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